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Tělocvičná jednota Sokol Šternberk v roce 2020 
Po celý rok 2020 byla činnost naší jednoty velmi výrazně poznamenána celosvětovou 
pandemií nemocí Covid 19. Po běžném provozu v lednu a únoru byl vládou ČR 
12.3.2020 vyhlášen nouzový stav. Byla obnovena dočasná ochrana státních hranic, 
omezeno cestování, uzavřeny školy a sportovní zařízení včetně naší sokolovny. Tato 
situace trvala až do poloviny května 2020, kdy se mohlo začít cvičit s omezením počtu 
osob i ve vnitřních prostorech. Po plném obnovení činnosti v červnu včetně tradičního 
soustředění SG v Karlově, následovaly letní prázdniny a relativně normální činnost 
v září. V důsledku postupně akcelerujícího se zhoršování epidemické situace byla 
vládou ČR vyhlášena řada plošných opatření proti šíření nemoci C19   tzv. lockdownů. 
Sokolovna musela být opět uzavřena včetně venkovního areálu až do konce roku 
2020 s krátkým otevřením v prosinci 2020, aby po Novém roce následoval další 
lockdown trvající až do května 2021.    
Na minulé valné hromadě konané 17.6.2020 bylo deklarováno ze strany hlavního 
výboru naší tělocvičné jednoty vyrovnat se s finančními ztrátami z naší, vlivem 
pandemie C19, podstatně omezené vedlejší hospodářské činnosti, vynaložit vyšší úsilí 
na získávání finančních prostředků s využitím nových dotačních titulů a v neposlední 
řadě, zabránit odlivu členů a minimalizovat dopady na naší hlavní tělocvičnou a 
sportovní činnost. 
Budova sokolovny včetně venkovního areálu byla udržována v plně provozu 
schopném stavu, aby kdykoliv mohl být zahájen standardní provoz. Byly provedeny 
rozsáhlejší neinvestiční opravy omítek a elektrické instalace a všechny revize 
technologického zázemí. 
Nyní lze konstatovat, že zadané cíle byly splněny s různým úspěchem, jak bude dále v 
této správě podrobněji uvedeno. 
 
Hlavní výbor 
Mezi valnými hromadami řídil jednotu hlavní výbor, který se v roce 2020 scházel 
zpravidla jednou v měsíci a rozhodoval o všech zásadních otázkách v řízení jednoty. 
Hlavní výbor pracoval ve složení: Milan Duda – starosta, Helena Gottwaldová – 
místostarostka, Zbyněk Kryl – jednatel, Romana Petřeková – hospodářka, Helena 
Zemánková – vzdělavatelka, Jana Šitavancová – náčelnice, Jiří Janošík – předseda 
odboru sportu a členové výboru Vlasta Nietschová a Jan Drešl . 
 
Hlavní výbor uzavřel v roce 2020 celkem 42 smluv s jinými organizacemi, z toho 15 na 
různé dotační tituly s městem Šternberk, Olomouckým krajem, ČOS, Župou, MŠMT, 
NSA a sportovními svazy ČVS, ČGF ve výši přibližně 7,82 mil. korun (+8,3% více než 
v roce 2019), 5 smluv na pronájem nebytových prostor (sokolovny, fitness, tenisové 
kurty, judosál) nebylo realizováno,  10 smluv na reklamní služby a finanční dary za cca 
0,45) mil. korun (-9% oproti roku 2019) pro volejbal ženy, aikido a sportovní 
gymnastiku. 
 
Hlavní výbor uzavřel v roce 2020 celkem 45 dohod o provedení práce s trenéry, 
cvičiteli a pro organizační a administrativní zajištění chodu jednoty. 



 Členská základna 
Členská základna naší jednoty ke dni konání této valné hromady činí 618 členů z toho 
485 mládeže do 18 let a 133 dospělých zaregistrovaných do 11 oddílů a složek: aikido, 
judo, karate, motokros, sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm, volejbal muži, volejbal 
ženy, všestrannost – ženy, všestrannost - cvičení rodičů a dětí. Ve srovnání s před 
covidovým rokem 2019 došlo poprvé od roku 2011 k poklesu členské základny jednoty 
o cca -13,59% členů celkem. Pak v kategorii mládeže o -11,34% a u dospělých o -
21,8%, což není potěšující. 
Nejpočetnějším oddílem zůstává volejbal ženy se 219 členy, následován oddílem 
sportovní gymnastiky se 195 členy, třetí příčku obsadil stolní tenis se 47 členy těsně 
před judem se 41 členy.  
Oproti roku 2019 neukončila činnost žádná složka všestrannosti ani sportovní oddíl, 
ale také nevznikl žádný nový oddíl nebo složka všestrannosti. 
 
Cíle jednoty na rok 2021 
Naším stálým úkolem je podpora činnosti všech 11 oddílů a složek v naší jednotě, 
zabezpečení účasti členů na sportovních akcích, propagace výkonnostního sportu 
Olomouckého kraje na mistrovstvích České republiky a na dalších celostátních 
soutěžích. A to jak oddílů vrcholového a výkonnostního sportu, tak oddílů 
nesoutěžních a složek všestrannosti. 
 
V roce 2021 za probíhající pandemie a omezujících plošných opatření je nutno jednak 
respektovat tato opatření a jednak jakmile to bude možné zahájit co nejširší sportovní 
činnost, tak jak bude aktuální situace dovolovat. 
Naší snahou musí být zamezení nadměrného poklesu členské základny. 
Dále se budeme muset vypořádat s finančními ztrátami v důsledku očekávaného 
omezení naší vedlejší hospodářské činnosti, omezenou vůlí našich sponzorů 
podporovat sportovní oddíly jednoty a případným krácením dotačních titulů ze strany 
municipalit. 
  
V roce 2021 se neplánují žádné investičních akce, ale bude se pokračovat ve větších 
neinvestičních opravách: 
Oprava střechy, ozdobných říms, vodorovných a svislých svodů dešťové vody. Jedná 
se o rozsáhlou opravu, která bude rozplánovaná na několik etap dle získaných 
finančních prostředků. 
Oprava oplocení tenisového kurtu č.1 
Oprava elektrického vedení k tenisovým kurtům. 
 
 
Nejlepší sportovní výsledky v roce 2020 
 
Oddíl volejbal ženy 
Jediným oddílem, který za přísných hygienických opatření mohl vykonávat sportovní 
činnost v době pandemických omezení byl oddíl volejbalu, respektive jeho extraligové 
týmy žen, juniorek a kadetek. 

Extraliga žen:  

7. místo v dlouhodobé soutěži (2019/2020) s postupem do play-off, které se už 
nedohrálo. Byl to na poměry Šternberka výjimečný tým. Pod vedením trenérů Drešla a 



Jehláře v družstvu působilo 5 cizinek a to Karabinovitsch (BLR), Zilberman 
(representantka ISR), Mazur (PL), Sifferlen a Kofie (obě USA). Z českých hráček 
nastupovala kapitánka Šmídová, Schandlová, Meidlová a Gogová. Z juniorské 
kategorie nastupovali za ženy Kneiflová, Kamidiová, Ambrůzková, Látalová, 
Vyjídáková a Dosoudilová. Tým po svém sehrání dokázal porážet v druhé polovině 
dlouhodobé části i největší favority a lídry soutěže, týmy s nesrovnatelně robustnějším 
rozpočtem.    

10. místo v sezoně 2020/2021 v ligové soutěži 

4. místo v Českém poháru 2020/2021 

 

Extraliga juniorek: 

5. místo v ČR po nedohrané finálové části extraligy. 

1. místo v Českém poháru po nedokončené soutěži na základě průběžného pořadí 
před posledním již neuskutečněným turnajem. 
 
V sezoně 2020/2021 byla odehrána jen kvalifikační soutěž a poté byla liga ukončena. 
 
Extraliga kadetek: 
 
5. místo v ČR dle průběžného pořadí po 1. kole nástavby, kdy byla soutěž ukončena. 
 
V sezóně 2020/2021 se odehrála jen kvalifikační soutěž a poté byla liga ukončena. 
 
 
 
 
Investiční a neinvestiční stavební činnost a údržba budovy sokolovny a 
venkovního areálu v roce 2020 
.   
Neinvestiční opravy: 
Povrchy všech antukových kurtů tenisu a volejbalu byly obnoveny. 
Venkovní areál byl pravidelně sečen a odstraněny náletové dřeviny. 
Opraveny omítky ve velkém sále a instalovány nové ochranné koberce na obě čelní 
stěny a v sále SG. 
Oprava elektrické instalace v sále SG a malém sále stolního tenisu včetně výměny 
elektrických rozvaděčů a následné revize.  
 
Výše uvedené neinvestiční opravy byly hrazeny z dotace na údržbu TVZ z ČOS, KrOl 
a Města Šternberka v objemu cca 0,38 mil. Kč včetně materiálu. Část prací byla 
provedena svépomocí našimi členy, část odbornými dodavateli, a to včetně běžných 
revizí kotelny, plynových zařízení, spalinových cest apod. 
 
 
Pronájmy cvičebních prostor 
Byly vzhledem k pandemické situaci velmi omezené, zejména v druhé polovině roku 
po letních prázdninách. Byly zachovány navýšené ceny za pronájmy z roku 2019. 
 



Rozpočet v roce 2020 
Celkový rozpočet naší organizace za rok 2020 činil na straně nákladů cca 9.069.000,- 
Kč. (což bylo o zhruba 1. mil. méně než v roce 2019) Tyto výdaje jsou rozděleny na 
provozní výdaje: média (voda, plyn, elektr. energie), platy zaměstnanců (uklízečka), 
odměny správce, členům výboru a trenérům, služby týkající se provozu (telefonní 
poplatky, poštovné, revize, vedení účetnictví apod.), odpisy majetku a na výdaje na 
činnost jednotlivých oddílů a složek. 
Na straně výnosů jsme dosáhli částky cca 10.088.000,- Kč (o zhruba 1.mil. více než 
v roce 2019). Tedy za sledované období tj. rok 2020 byl účetní výsledek hospodaření 
cca + 1.018.000,-Kč (v roce 2019 cca  – 946.000,-Kč). 
Finanční prostředky na provoz a činnost získáváme částečně z pronájmu cvičebních 
prostor školám, DDM, různým organizacím a soukromým osobám. Další finanční 
prostředky získáváme z podílu členských známek a z příspěvků členů na provoz 
sokolovny, z grantů ČOS a sportovních svazů, dotačních titulů Města Šternberka, 
MŠMT, NSA, KrOlomouc a sponzorských darů právnických osob. Je otázka, zda v 
roce 2021 bude udržena podobná výše a struktura rozpočtu včetně zdrojů získávání 
finančních prostředků na činnost oddílů a složek a na provoz areálu sokolovny.  
Přesné výsledky hospodaření budou předloženy ve zprávě o hospodaření na této 
valné hromadě, která je přílohou výroční zprávy. 
 
 
 
Příspěvky Města Šternberka , Župy Olomoucké, Kraje Olomouc, MŠMT, NSA, 
ČOS  a sportovních svazů 
Mimo vlastní příjmy z nájemného sportovišť, příspěvků členů a mimo příspěvků od 
sponzorů a sportovních svazů jsou významnými příjmy jednoty různé formy dotací od 
Města Šternberka, Župy Olomoucké, KrOlomouc a NSA. Proto jsme i na rok 2020 
podali žádosti na dotace a granty na provoz a činnost dle vypsaných dotačních 
programů včetně jedné žádosti na investiční dotaci na vybavení nářadím investičního 
charakteru pro oddíl SG. 
 
V roce 2020 jsme získali dotace: 
790 tis. z programu MŠMT na sportovní činnost v oddílech a provoz, údržbu TVZ 
2.000 tis.  z programu Města Šternberka na podporu sportovní činnosti oddílů Sokola 
2.400 tis. od KrOlomouc na podporu činnosti oddílu volejbalu-extraligy a mládeže 
966 tis. od sportovních svazů (ČVS, ČGF, ČŠS, ČMAS) a ČOS na činnost sport.odd. 
45 tis. od župy Olomoucké na údržbu a provoz TVZ z dotace KrOl 
870 tis. od Města Šternberka na provoz sokolovny a venkovního areálu 
750 tis. od NSA z programu Covid sport 
 
dále jsme získali finanční dary od soukromých osob a firem: 
125 tis.  a výnosy z reklam ve výši 330 tis. korun. 
                               
  
Tímto bychom chtěli vyjádřit poděkování všem uvedeným subjektům. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Přehled nejvýznamnějších sportovních akcí pořádaných v roce 2020 
 
Název akce 
Extraliga - volejbal ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesný název organizace 
Tělocvičná jednota Sokol Šternberk – pobočný spolek 
Zahradní 23 
785 01 Šternberk 
IČO: 62 335 421 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Šternberk, č.ú. 1802845309/0800 
 
 
Zpracoval:                                     
Milan Duda, starosta T.J. Sokol Šternberk                          5.11.2021             
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 


